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Królestwo Bo¿e w ksi¹¿ce Jezus z Nazaretu Benedykta XVI
The Kingdom of God in Jesus of Nazareth by Benedict XVI

Temat królestwa Bo¿ego powraca wielokrotnie na kartach dzie³a
Benedykta XVI Jezus z Nazaretu. Wszystko bowiem, co nale¿y w nim
odczytaæ i zrozumieæ, zawarte jest w ca³oci nauczania Jezusa, tzn.
w Jego dobrej nowinie. Jezus g³osi ewangeliê o królestwie Bo¿ym, czyni¹c z niego przedmiot modlitwy. Jest wiêc ono rzeczywistoci¹ obiektywn¹, z³o¿on¹ i bogat¹ w znaczeniu teologicznym. To zdanie mo¿e
byæ ju¿ pewnym podsumowaniem rozwa¿añ papie¿a, choæ szybkim, to
jednak nie pozbawionym znaczenia. Zasadnicz¹ trudnoci¹ w mówieniu o basilelia tou theou w przekazie Jezusa sprowadza siê do nieobecnoci definicji tej rzeczywistoci. Co oznacza królowanie Boga, gdzie
ono siê dokonuje, czym siê charakteryzuje? Te wszystkie pytania znajd¹ swoj¹ odpowied w niniejszym artykule. Pierwsza jego czêæ okreli elementy fundamentalne dla dalszych rozwa¿añ. W drugiej wska¿emy jakie by³y  niestety niew³aciwe  interpretacje idei królestwa
Bo¿ego. Na koniec przedstawimy mo¿liwoæ jego interpretacji wed³ug
Benedykta XVI.

1. UWAGI WYJANIAJ¥CE
W Ewangelii wed³ug w. Marka pocz¹tek publicznej dzia³alnoci
Jezusa charakteryzuje siê krótkim zdaniem sumarycznym: Czas siê
wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie
w Ewangeliê (Mk 1,15). Ewangelista wskazuje na rzeczywisty pocz¹-
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tek dzia³alnoci w Galilei, który ukazuje istotê misji Jezusa. Z jednej
strony by³o ni¹ g³oszenie bliskoci królestwa, a z drugiej doprowadzenie do wiary w Ewangeliê. Mateusz w paralelnym miejscu swego dzie³a doda jeszcze znaki, jakie towarzysz¹ pojawieniu siê królestwa i g³oszeniu Ewangelii: leczenie wszelkich chorób i s³aboci wród ludu (Mt
4,23 i 9,35). Nowoci¹ w stosunku do Marka jest pojawienie siê tego
samego zdania sumarycznego na koñcu dzia³alnoci w Galilei. G³oszenie Ewangelii o królestwie Bo¿ym rozpoczyna i zamyka, ujmuj¹c
w swoist¹ klamrê, pobyt Chrystusa w rodzinnych stronach. Obchodz¹c
kolejne miasta i wioski g³osi bliskoæ królestwa, które nie koñczy siê
wraz z odejciem w kierunku Judei i nie usuwa siê w cieñ w stosunku
do dzie³a dokonanego w Jerozolimie. Ten sam ewangelista dodaje, ¿e
po zmartwychwstaniu niewiasty s¹ pos³ane z wiadomoci¹: Idcie
szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powsta³ z martwych i oto udaje siê
przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie (Mt 28,7; 28,10). Spotkanie
z uczniami w Galilei na zakoñczenie ziemskiego dzie³a i jednoczesne
zapewnienie o sta³ej obecnoci z nimi (Mt 28,20) pokazuje, ¿e g³oszenie Ewangelii i królestwa Bo¿ego nie ustaje w skutek fizycznej nieobecnoci Jezusa. Ono dalej jest zadaniem do wykonania, a sama
obecnoæ Zmartwychwsta³ego tylko siê zmienia. Zdanie podsumowuj¹ce to, co Jezus robi³, jako istotne dla Jego orêdzia, jest zdaniem konstytuuj¹cym ca³¹ misjê aposto³ów i ich uczniów, czyli Kocio³a.
Drugi wa¿ny element orêdzia Jezusa to s³owo ewangelia. S³owo to
ma ró¿ne znaczenia, a papie¿ przywo³uje jego znaczenie wyjête z nomenklatury triumfów cesarzy rzymskich. Podbijaj¹c kolejne narody
i kraje cesarze uznawali siebie za wyzwolicieli i jedynych prawowiernych panów. Odwo³uj¹c siê do greki klasycznej, w której s³owo evangelion oznacza³o nagrodê za dostarczenie dobrej wiadomoci, sam¹
dobr¹ nowinê lub wiadomoæ o zwyciêstwie, cesarze wydawali orêdzia
nazywane evangelium. Ich treæ potwierdza³a fakt zwyciêstwa, ale nie
koniecznie musia³a oznaczaæ dla pobitych zmianê sytuacji na lepsze.
Cesarska ewangelia nie by³a wiêc zwyczajn¹ dobr¹ nowin¹, choæ za
tak¹ by³a uwa¿ana przez w³adców imperium rzymskiego.
Przejêcie tego s³owa przez ewangelistów wzmacnia dodatkowo tradycja judaistyczna. Prorok Izajasz w wielkich obietnicach pocieszenia
zapowiada wyzwolenie Izraela. Ustanawiaj¹c prawdziwego proroka,
Bóg daje orêdzie dla swego ludu, s³owo, które jest trwa³e i niezmienne (Iz 40,8-9). To s³owo Jahwe ma moc, która objawia siê wraz z Jego
przyjciem. Ten kontekst teologiczny Starego Testamentu i u¿ycie
w znaczeniu imperialnym przez cesarzy, pozwala na zrozumienie no-
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wotestamentalnej ewangelii: ¿aden w³adca i bóg nie mo¿e siê równaæ z Jahwe. Tylko On sprawia to, co zwiastuje, tylko w Nim s³owo
odnosi siê bezporednio do rzeczywistoci. Ewangelia nie tylko informuje o czym  ona oznacza tê rzeczywistoæ w ca³ej pe³ni. Dzieje siê
to, co siê oznacza i jednoczenie oznacza siê to, co siê dokonuje. Dzia³anie Boga manifestuje siê i przynosi dobr¹ nowinê, a jednoczenie
dobra nowina dlatego jest dobra, poniewa¿ w³anie w miejscu i czasie
gdy siê j¹ g³osi dzia³a Bóg. To jest Ewangelia Boga.
Normalnoæ nie jest kwesti¹ statystyki  powiedzia³ kiedy George
Orwell1. Autorzy Nowego Testamentu u¿ywaj¹ pojêcia królestwo Bo¿e
122 razy, z czego a¿ 90 razy wk³adaj¹c je w wypowiedzi Jezusa (na 99
u¿ytych w ogóle w Ewangeliach). Dominuje ono u synoptyków, a ju¿
zdecydowanie rzadziej pojawia siê w pismach w. Jana. Jak zauwa¿a
papie¿ g³ówn¹ o przedpaschalnego przepowiadania Jesusa stanowi
orêdzie królestwa Bo¿ego, natomiast centrum przepowiadania apostolskiego po Wielkanocny stanowi chrystologia2. Taka zmiana nie
oznacza wcale niewiernoci samemu orêdziu Chrystusa, któr¹ to
w historii egzegezy i badañ nad tekstem Pisma wiêtego wielokrotnie w przesz³oci podnoszono jako trudnoæ nie do pokonania3. Interpretacja chrystologii wynika z interpretacji królestwa Bo¿ego i vice
versa. Punktem centralnym dla obu jest sama osoba Jezusa; albo jest
ona tylko narzêdziem w g³oszeniu obiektywnej rzeczywistoci królowania Boga, albo jest sam¹ t¹ rzeczywistoci¹, która w nim siê personalizuje. Zmiana, jak¹ widaæ w pismach autorów nowotestamentowych, zw³aszcza miêdzy synoptykami z jednej a w. Janem i w.
Paw³em z drugiej, wcale nie musi oznaczaæ zdeformowania Ewangelii, lecz wiadczy o dokonuj¹cym siê zaraz po zmartwychwstaniu postêpie w jej rozumieniu. Nowa interpretacja bierze ju¿ pod uwagê fakt,
a nie tylko zapowied. Co wiêcej, dokonuje siê we wspólnocie uczniów
jako depozytariuszy orêdzia zbawienia, a wiêc z koniecznoci odwo³uje siê do Kocio³a i jego zwi¹zku z królestwem Bo¿ym. Benedykt XVI
s³usznie zauwa¿a, i¿ to stosunek Chrystusa do królestwa Bo¿ego jest
pierwszorzêdny i istotny, poniewa¿ pozwala na ustalenie zwi¹zku istniej¹cego miêdzy tym¿e królestwem a Kocio³em4.

Sanity is not statistical. G. Orwell, 1984, Fairfield 2004, s. 268.
J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, t³um. W. Szymona, Kraków 2007 [dalej: JzN 1], s. 52.
3
Tak np. R. Bultmann i A. Loisy.
4
JzN 1, s. 53.
1

2
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Na koniec trzeba zwróciæ uwagê na ró¿nicê w pojêciach u¿ywanych
przez synoptyków. Mateusz pos³uguje siê pojêciem basileia ton ouranon, podczas gdy Marek i £ukasz u¿ywaj¹ pojêcia basileia tou theou.
Tak odmienne pojêcia nie s¹ jednak sobie przeciwstawne. Mateusz
adresuje swoj¹ Ewangeliê do ¯ydów, dla których imiê Jahwe pozostawa³o najwy¿sz¹ wiêtoci¹. Cz³owiek nie móg³ siê tym imieniem pos³ugiwaæ i stosowa³ w zamian inne okrelenia, np. wszechmocny, Pan,
niebo. Takiego ograniczenia nie stosuj¹ dwaj pozostali wspomniani
Ewangelici, których nie ogranicza kultura i tradycja judaistyczna.
Teologicznie nie ma ró¿nicy w obu pojêciach: zawsze wyra¿aj¹ one
bezwzglêdne pierwszeñstwo Boga w egzekwowaniu swej w³adzy jako
króla.

2. INTERPRETACJE NIEWYSTARCZAJ¥CE
Tradycja Kocio³a zna cztery próby wyjanienia tego, czym jest
królestwo Bo¿e. Wszystkie pojawi³y siê w staro¿ytnoci u pisarzy i Ojców Kocio³a, a w miarê up³ywu wieków poddane zosta³y krytyce
i próbie czasu.
Jedn¹ z najstarszych jest próba podjêta przez Orygenesa5. W swoim komentarzu do Ewangelii wed³ug w. Mateusza wielki Aleksandryjczyk zawiera nastêpuj¹ce stwierdzenia: Podobne jest  mówi 
królestwo niebieskie itd. Jeli podobne jest do króla, który jest taki
sam i takie rzeczy czyni, to kogo nale¿y wymieniæ, jeli nie Syna Bo¿ego? Sam bowiem jest królem niebios i jak jest sam¹ m¹droci¹
[autosofia], sam¹ sprawiedliwoci¹ [autodikaiosune] i sam¹ prawd¹
[autoaletheia], tak te¿ zapewne jest samym królestwem [autobasileia]
 królestwem nale¿¹cym nie do kogo z tych, co s¹ na dole, ani czêci
tych, co s¹ w górze, lecz wszystkich tych, którzy s¹ w górze, a którzy
nazwani zostali niebiosami. Jeli za zapytasz, w jaki sposób do nich
nale¿y królestwo niebios, mo¿esz odpowiedzieæ, ¿e do nich Chrystus,
poniewa¿ jest samym królestwem [autobasileia]6.

5
Za najstarsz¹ interpretacjê uchodzi stanowisko Ojców Apostolskich, którzy królestwo
Bo¿e sprowadzaj¹ do rzeczywistoci eschatologicznej. Ma ono dopiero nadejæ i jako takie
stanowi nieustanny przedmiot nadziei chrzecijan. B.T. Viviano, Le Royaume de Dieu dans
lhistoir, Paris 1992, s. 56-64.
6
Komentarz do Ewangelii wed³ug Mateusza 14,7, t³um. K. Augustyniak, ¯MT 10, Kraków 1998. Tekst grecki za: http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Origenes_PG%2011-17
/Commentarium%20in%20 evangelium%20Matthaei_.pdf [dostêp 02.06.2012].
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Benedykt XVI t³umaczy pojecie autobasielia w stosunku do Jezusa jako królowanie w Jego w³asnej osobie. Idea królestwa Bo¿ego nie
nawi¹zuje w ¿aden sposób do miejsca lub rzeczy, lecz do osoby. Jezus
jest samym królestwem, tzn. samym Bogiem dzia³aj¹cym jako obecny
wród ludzi. Ta obecnoæ i dzia³anie trwaj¹ w Chrystusie, a jednoczenie stanowi¹ wezwanie dla ka¿dego cz³owieka w miarê ich poznawania przez dokonuj¹ce siê objawienie. S³owa i czyny Jezusa objawiaj¹
królestwo Bo¿e i s¹ wyznacznikiem ¿ycia cz³owieka7.
Ten typ interpretacji chrystologicznej stoi w opozycji do koncepcji
idealistycznej lub mistycznej. Twórc¹ tego nurtu jest tak¿e Orygenes,
za cech¹ podstawow¹: ukrycie królestwa Bo¿ego w ludzkim sercu.
Papie¿ cytuje wyjanienie Modlitwy Pañskiej: Kto siê modli, aby
przysz³o królestwo Bo¿e, prosi o to, aby ono w nim wyros³o, przynios³o owoce i udoskonali³o siê. W ka¿dym wiêtym, który ma Boga za
króla, ( ) mieszka On jako w dobrze rz¹dzonym miecie. ( ) Jeli
chcemy, aby Bóg w nas królowa³, nie mo¿e panowaæ grzech w naszym
miertelnym ciele (Rz 6,12) ( ) aby Pan przechadza³ siê w nas jak
w duchowym raju i królowa³ nam sam ze swoim Chrystusem8.
Zawarta tu koncepcja ka¿e sprowadziæ rzeczywistoæ królestwa
Bo¿ego do rzeczywistoci subiektywnej i ukrytej w ludzkim sercu. Nie
ma poza nim miejsca na jego ukazywanie siê, a przez to pozostaje
trwaj¹ce w tym wiecie, a jednak nie posiadaj¹ce z nim nic wspólnego. Istnienie królestwa w sercu potwierdzaj¹ tylko czyny cz³owieka:
im wiêcej dobra, tym silniejszy i g³êbszy wzrost królestwa. Celem jest
tu wiêtoæ osobista, która wyklucza wszelki grzech, tzn. wszystko to,
co sprzeciwia siê Bogu9. Choæ papie¿ tego nie stwierdza, to wydaje siê
doæ logiczne przyj¹æ, ¿e w wypadku nurtu mistycznego basileia tou
theou identyfikuje siê z samym Bogiem.
Trzecia interpretacja spotykana w dziejach Kocio³a ma swego
autora w osobie Euzebiusza z Cezarei. Benedykt XVI nie nawi¹zuje do
niej wprost, omawiaj¹c ró¿ne interpretacje stosunku królestwa Bo¿ego i Kocio³a, ale jest ona obecna w dziele papie¿a. Biskup Cezarei
i jednoczenie wielki krytyk Orygenesa ¿yje w czasach wielkich
zmian politycznych. Koñczy siê okres przeladowañ, a chrzecijañstwo zdobywa stopniowo swoj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê na scenie poJzN 1, s. 53.
Tam¿e, s. 54.
9
Tam¿e, s. 54, 129. Przyk³adem ludzi królestwa Bo¿ego s¹ wieci, a wród nich papie¿
wskazuje na w. Franciszka z Asy¿u jako przyk³ad klasyczny i znamienny. JzN 1, s. 76-77.
7

8
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litycznej. Euzebiusz jest zapatrzony w cesarza Konstantyna i gloryfikuje troskê, jak¹ ten otacza Koció³. Cesarz  jak pisze Campenhausen  pos³aniec Boga, wyzwoliciel, pojawi³ siê po d³ugiej mêczarni niezgody i przeladowañ, jest zwiastunem Boga w tym wiecie. Jego
suwerennoæ ziemska jest obrazem ziemskiej w³adzy i królestwa
Chrystusa, zapowiedzianego przez Bibliê. Ostateczny porz¹dek jest
w koñcu ustalony: «Bóg sam, wielki król, z nieba wyci¹gn¹³ do niego
sw¹ prawicê, i da³ mu zwyciêstwo nad wszystkimi jego przeciwnikami i wrogami a¿ do tego dnia». Ten cesarz kochany przez Boga jest
filozofem, wzorem wszelkiej pobo¿noci; ucielenia wszystkie cnoty
królewskie, godnoæ, piêkno, si³ê, kulturê, wrodzon¹ inteligencjê
i bosk¹ m¹droæ10. Z tych racji ³atwo przychodzi mu interpretowanie
biblijnej idei królestwa Bo¿ego z konkretnym pañstwem. Cesarstwo 
jako organizm spo³eczny, hierarchiczny i nastawiony na ochronê swoich obywateli, a tak¿e na rozwój i poszanowanie ich dóbr osobistych 
jest urzeczywistnieniem basileia tou theou. Taka interpretacja, zdaniem Benedykta XVI, jest absolutnie niedopuszczalna. ¯adne królestwo z tego wiata nie jest i nie mo¿e byæ królestwem Bo¿ym. W swej
naturze basileia jest transcendentne w stosunku do wiata: przychodzi do niego, aby ca³y wiat obj¹æ, niczego nie trac¹c z tego, czym jest.
Mo¿e siê rozwijaæ w wiecie, ale jego pe³nia nadejdzie nie jako rezultat rozwoju rzeczywistoci ziemskich, lecz jako absolutny dar ze strony Boga11: Królestwo Chrystusa jest inne ni¿ królestwa tej ziemi i ich
przepych ukazywany przez szatana. Jak mówi greckie s³owo doksa,
przepych ten jest blaskiem, który ganie. Królestwo Chrystusa nie ma
takiego blasku. Ono ronie przez pokorê przepowiadania w tych, którzy chc¹ zostaæ Jego uczniami, którzy otrzymuj¹ chrzest w imiê Trójjedynego Boga i zachowuj¹ Jego przykazania (zob. Mt 28,19n)12; [ ]
¿adne królestwo tego wiata nie jest królestwem Bo¿ym, jednoznacznie rozumianym stanem zbawienia ludzkoci. Królestwo ludzi pozostaje królestwem ludzi i kto twierdzi, ¿e mo¿e zbawiæ wiat, wed³ug
k³amstwa szatana, jemu oddaje wiat13.
Wszelkie wysi³ki zmierzaj¹ce do uto¿samienia tych dwóch diametralnie ró¿nych rzeczywistoci koñcz¹ siê klêsk¹. Papie¿, analizuj¹c
kwestiê kuszenia Jezusa, dokonuje bolesnego podsumowania obejmuj¹cego wieki historii normowania siê stosunków Kocio³a i pañstwa:
10
11
12
13

H. von Campenhausen, Les Pères grecs, Paris 1963, s. 90.
JzN 1, s. 23-24.
Tam¿e, s. 46.
Tam¿e, s. 49.
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Chrzecijañskie cesarstwo usi³owa³o od razu uczyniæ wiarê politycznym czynnikiem jednoci cesarstwa. Królestwo Chrystusa powinno
przecie¿ przybraæ kszta³t politycznego królestwa i b³yszczeæ jego blaskiem. Bezsilnoci wiary, ziemskiej bezsilnoci Jezusa Chrystusa,
trzeba pomóc, daj¹c im w³adzê polityczn¹ i wojskow¹. Poprzez wszystkie wieki ci¹gle na nowo w ró¿nych odmianach powraca³a pokusa
umacniania wiary z pomoc¹ w³adzy, i za ka¿dym razem grozi³o niebezpieczeñstwo zduszenia jej w objêciach w³adzy. Walkê o wolnoæ Kocio³a, walkê o to, ¿eby królestwo Jezusa nie by³o uto¿samiane z ¿adn¹ formacj¹ polityczn¹, trzeba toczyæ przez wszystkie stulecia. Bo
w ostatecznym rozrachunku cena, jak¹ p³aci siê za stapianie siê wiary
z w³adz¹ polityczn¹, zawsze polega na oddaniu siê wiary na s³u¿bê
w³adzy i na koniecznoci przyjêcia jej kryteriów14.
Wybór, jaki staje przed cz³owiekiem przy wyborze imperatywu jego
dzia³ania, przypomina wybór samych wiadków procesu przed Pi³atem. Wybieraj¹c miêdzy królestwem Boga a królestwem wiata powtarzaj¹ wybór miêdzy Jezusem a Barabaszem15.
Czwarta i najbardziej historycznie rozwiniêta interpretacja wyjaniania królestwa Bo¿ego to nurt eklezjalny. Za jego ojca uznaje siê
w. Augustyna, który zak³ada ca³kowit¹ identyfikacjê basielia i Ekklesia. Taka identyfikacja by³a popularna nie tylko w XIX wieku i pocz¹tkach wieku XX, jak zauwa¿a papie¿. Sobór Watykañski II, by przywo³aæ najbardziej klasyczn¹ pozycjê, daje wyraz tej identyfikacji wprost,
nazywaj¹c Koció³ zal¹¿kiem i zacz¹tkiem (germen et initium) królestwa16.
Zmiana w podejciu do tematu nastêpuje pod wp³ywem teologii
protestanckiej. Benedykt XVI przywo³uje dla przyk³adu twierdzenia
Adolfa von Harnacka, jako reprezentanta teologii liberalnej17. Zdaniem luterañskiego teologa w królestwie Bo¿ym nale¿y rozpatrywaæ
dwa etapy jednej rewolucji przeciwko judaizmowi. Pierwszy z nich to
odrzucenie judaistycznej zbiorowoci jako kategorii zbawienia. Ka¿dy
kto jest cz³onkiem narodu wybranego, ka¿dy kto nale¿y do dziedzictwa Abrahama z racji krwi, mo¿e byæ pewien zbawienia. Dla Jezusa
takie wiêzy nie maj¹ znaczenia. Orêdzie, które g³osi, dotyczy ka¿dego
Tam¿e, s. 46.
Tam¿e, s. 47.
16
Lumen gentium 3 i 5. W ten sam sposób postêpuje Katechizm, który ogranicza siê do
zacytowania tekstu soborowej konstytucji. KKK 670-671 oraz 778-769. Zob. tak¿e: JzN 1,
s. 56-57.
17
JzN 1, s. 54-55.
14

15
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cz³owieka indywidualnie, a przez to nadaje niepowtarzaln¹ wartoæ
temu, co robi. Ju¿ nie ma znaczenia sk¹d pochodzi, czyim jest potomkiem, gdzie siê urodzi³. Liczy siê wy³¹cznie jego spotkanie z Chrystusem, które dokonuje siê w wierze. Z tego fundamentalnego spotkania
wynika zmiana dzia³ania, a czyny zewnêtrzne wiadcz¹ o wczeniejszej lub równoczesnej przemianie wewnêtrznej (metanoia). Chc¹c
wejæ do królestwa potrzeba wykonywaæ dzie³a królestwa, dzie³a mi³oci. W tym punkcie orêdzie Ewangelii sprzeciwia siê judaizmowi,
który skupia³ siê na przepisach zewnêtrznych, szczególnie w kulcie.
Wystarczy³o z³o¿yæ ofiarê zgodnie z prawem bez przemiany serca, aby
na nowo staæ siê posiadaczem zbawienia.
Pogl¹dy Harnacka by³y doæ ciekawe i odkrywcze, lecz wywo³ywa³y tak¿e sprzeciw. Ewangelicki teolog Karl Ludwig Schmidt przypomina³, ¿e podmiotem orêdzia nie jest odizolowana jednostka, tylko
spo³ecznoæ. Wartoci nabiera ona dopiero wówczas, gdy jest czêci¹
tej wspólnoty, niezale¿nie od punktu wyjcia inicjuj¹cego to bycie
z i w. Królestwo Bo¿e nie jest systemem etycznym, lecz ³ask¹, na co
wskazuje postawa Jezusa i posi³ki spo¿ywane z grzesznikami.
Wspominana wczeniej eschatologiczna koncepcja królestwa Bo¿ego powróci³a do teologii wraz z pracami Johanesa Weissa i Alberta
Schweizera18. Obaj egzegeci przypomnieli, ¿e ca³e orêdzie Jezusa by³o
eschatologiczne i w tym samym nurcie nale¿y rozpatrywaæ tak¿e orzeczenie o bliskoci królestwa Bo¿ego. Jeli Jezus sam oczekiwa³ koñca
wiata, to jego realizacja oznacza³a ukonstytuowanie siê w³adania jedynego w³adcy, czyli Boga. Przy ca³ym novum takich interpretacji nie
ustrze¿ono siê jednak b³êdów. Najwiêkszym by³a nadinterpretacja niektórych tekstów biblijnych do koncepcji, któr¹ narzucano jako punkt
ostatecznego odniesienia. Eschatologia konsekwentna, choæ by³a pewn¹ reakcj¹ na zbyt etyczne interpretowanie Nowego Testamentu, sama nie ustrzeg³a siê krytyki, zw³aszcza gdy chodzi o jej prze³o¿enie
na ¿ycie. Nale¿a³o j¹ podbudowaæ filozofi¹ i tak czyni m.in. Rudolf
Bultmann, pos³uguj¹c siê filozofi¹ Martina Heideggera oraz Jürgen
Moltman na bazie Ernesta Blocha19.

Pierwszy publikuje w 1892 r. ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, a drugi w 1910 r. La quête du Jésus historique oraz w 1914 The Mystery of Kingdom of
God. Cenne uwagi na temat eschatologii Schwieitzera podaje B. Hallensleben, Leschatologie conséquente. Lhéritage non-maîtrisé dAlbert Schweitzer (1875-1965), za: http://www.pfarrverein.ch/assises [dostêp 02.06.2012].
19
JzN 1, s. 55-56.
18
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Ten doæ pobie¿ny przegl¹d ró¿nych interpretacji wcale nie wyczerpuje wszystkich mo¿liwoci mówienia o królestwie Bo¿ym. Wspó³czenie nowym wyzwaniem staje siê dialog miêdzyreligijny. Nie da siê
d³u¿ej utrzymywaæ identyfikacji Kocio³a i basileia, które to powinny
byæ zast¹pione perspektyw¹ du¿o szersz¹ i opart¹ na Bogu. Historyczny eklezjocentryzm zast¹pi³ chrystocentryzm, a ten  poniewa¿ nie
spe³nia ju¿ zadania jednocz¹cego ludzi  powinien ust¹piæ miejsca teocentryzmowi. Odniesienie do Boga jest dowiadczeniem bardziej powszechnym i dotyczy tak¿e tych religii, które nie s¹ zwi¹zane objawieniem biblijnym. Niestety, i na tym poziomie nie mo¿na uzyskaæ
jednolitoci. Bóg mo¿e dzieliæ, co w sobie okazuje siê sprzeczne z tym,
co idea boska w sobie zawiera  ca³kowite zjednoczenie wierz¹cych.
Jako konsekwencjê stawia siê dzi postulat wzniesienia siê na wy¿szy
poziom w kierunku basileia i koniecznoci mówienia o regnocentryzmie. Pojêcie to zachowuje wiernoæ orêdziu samego Jezusa, a jednoczenie pozwala na zaanga¿owanie ka¿dego cz³owieka w budowanie
ostatecznej rzeczywistoci, w jakiej pierwszeñstwo nale¿y do Boga.
Nowy wiat, wiat pokoju, sprawiedliwoci, mi³oci i poszanowania
bêdzie dostêpny dla ka¿dego. Wszystkie religie bêd¹ wiêc mog³y budowaæ to królestwo przy zachowaniu i poszanowaniu tego, co w³asne
i co nale¿y do innych religii. Przysz³y lepszy wiat by³by celem, tak
jak królestwo. Idea³ piêkny, poniewa¿ [ ] na tej drodze wydaje siê
mo¿liwa powszechna asymilacja orêdzia Jezusa, bez koniecznoci prowadzenia misji wród wyznawców innych religii; wydaje siê te¿, ¿e
jego s³owa nabra³y wreszcie treci maj¹cej praktyczne znaczenie, realizacja królestwa sta³a siê wspólnym zadaniem i wszystkim sta³a
siê bliska20.
Ale ten wiat nie jest pozbawiony wielkich niewiadomych i powa¿nych w¹tpliwoci: [ ] Kto w³aciwie powie nam, czym jest sprawiedliwoæ? Co w konkretnej sytuacji przyczynia siê do zapanowania
sprawiedliwoci? Jak nale¿y zaprowadzaæ pokój? Przy bli¿szym przyjrzeniu siê wszystko okazuje siê utopijn¹ gadanin¹ pozbawion¹ realnych treci  chyba ¿e milcz¹co przyjmie siê treci tych pojêæ, uwa¿ane za obowi¹zuj¹ce w doktrynie jakiej partii. Przede wszystkim
jednak widaæ rzecz nastêpuj¹c¹: znik³ Bóg, chodzi ju¿ tylko o cz³owieka. Poszanowanie «tradycji» religijnych jest tylko pozorne. W rzeczywistoci s¹ one sprowadzane do roli licznych zwyczajów, które nale¿y
ludziom pozostawiæ, mimo ¿e pozbawione s¹ ju¿ w³aciwie jakiegokol20

JzN 1, s. 57.
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wiek znaczenia. Wiara i religie zostaj¹ podporz¹dkowane celom politycznym. Liczy siê tylko urz¹dzanie wiata. Religia ma znaczenie w tej
mierze jedynie, w jakiej mo¿e byæ pomocna do zrealizowania tego
celu. Niepokoj¹ce s¹ analogie tej pochrzecijañskiej wizji wiary i religii do trzeciej pokusy Jezusa21.

3. PRÓBA INTERPRETACJI
Co jeszcze pozostaje z idei królestwa Bo¿ego? Rozwa¿ania papie¿a
pokazuj¹, ¿e bardzo du¿o. Najpierw nale¿y zwróciæ uwagê na kontekst
wypowiedzi Jezusa. On nie wprowadza radykalnej cezury miêdzy tym,
co wynosi z judaizmu a swoim w³asnym sposobem postrzegania Boga.
Jezus jest prawdziwym Izraelit¹, który dobrze zna tradycjê i do niej
nieustannie nawi¹zuje, dokonuj¹c swoistej reinterpretacji. Pos³uguj¹c
siê terminem hebrajskim malkut pojmuje je tak, jak ods³ania siê ono
w Starym Testamencie. Nie jest tylko okrelonym pañstwem teokratycznym, lecz sposobem panowania Boga nad wiatem. Wobec wiata
Bóg jest królem niezale¿nym w swym w³odarstwie, które to objawia
siê jednak historycznie. Czy nie jest doæ znacz¹cy w tym wzglêdzie
fakt, ¿e pierwsze odniesienie do Boga jako króla spotykamy po przejciu Morza Czerwonego?22 Widz¹c wspania³e dzie³o ocalenia i zdaj¹c
sobie sprawê z jego cudownoci, w sercach Izraelitów spontanicznie
rodzi siê przekonanie o jego w³adzy nad wiatem. Bóg jest królem, tzn.
jest w³adc¹, któremu podlegaj¹ zarówno ludzie jak i wiat materialny.
Mówienie o królestwie Bo¿ym bêdzie mówieniem o samym Bogu,
o tym kim On jest dla swego narodu i dla ca³ego stworzenia. On wci¹¿
jest i jest wci¹¿ tak samo. To poczucie bliskoci samego Boga zachowuje Jezus, ale nadaje mu pewien charakter bardziej szczególny. Bóg
jest teraz, teraz jest jego królestwo, czyli teraz jest czas nowego panowania Boga nad wiatem, które przekracza dotychczasowe wydarzenia historyczne. Bóg panuje nieporównywalnie z niczym wczeniejszym, to znaczy inaczej ni¿ dot¹d sprawuje swoje rz¹dy. Skutkiem
tych innych rz¹dów jest przejcie od nadziei do faktów.
21
Tam¿e. Krokiem w kierunku regnocentryzmu mog¹ byæ prace J. Dupuis, które negatywnie oceni³a Kongregacja Nauki Wiary w 2001 r.
22
Wj 15,18. Nie bez znaczenia wydaje siê uwaga de Vaux, ¿e przejcie przez Morze Czerwone by³o opisane comme une victoire de Yahvé contre la mer et des ennemis cosmiques.
Samo przejcie by³o wystarczaj¹cym dowodem na si³ê Jahwe i potêgê Jego królowania.
R. de Vaux, Histoire ancienne dIsraël. Des origines à linstallation en Canaan, Paris 1971,
s. 364.
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Nadzieja Izraela skupiona by³a na przysz³oci jako rzeczywistoci
absolutnie teocentrycznej. Bóg jeszcze raz mia³ siê ukazaæ nad swoim
ludem i dokonaæ jego wyzwolenia. W tym akcie  rozumianym, szczególnie przez psalmy, jako rewolucji politycznej, zmiana pozycji narodu wybranego mia³a pokazaæ innym ludom si³ê i potêgê Jahwe. Zanim
to jednak nast¹pi, ka¿dy ¯yd mo¿e przygotowywaæ teren królestwa
przez swój osobisty wysi³ek codziennej wiernoci modlitwie. Papie¿
wyjania: Modlitwa ta jest nie tylko s³owem; wypowiadaj¹c je, modl¹cy siê przyjmuje panowanie Boga, które tym sposobem, przez akt
modl¹cego siê, wkracza w wiat, jest przez niego niesione i przez modlitwê okrela sposób jego codziennego ¿ycia, a wiêc w tym konkretnym miejscu staje siê obecne w wiecie23.
Ogromna wartoæ modlitwy w intronizacji Boga i budowaniu jego
królestwa wynika z samej jej natury. Cz³owiek, który siê modli, uznaje de facto w³asn¹ ograniczonoæ i zale¿noæ od Boga. Czêsto te¿ modlitwa staje siê ostatnim rodkiem ratunku lub form¹ wyrazu, ¿e ostatecznie nale¿ymy do Boga. Nic z tego, co cz³owiek posiada nie mo¿e
poprawiæ okrelonej sytuacji lub przynieæ ulgi. Pozostaje Bóg, którego w³anie wtedy cz³owiek czyni swoim królem, tzn. pozostawia Mu
swobodê dzia³ania. W ten sposób modlitwa jest form¹ adoracji króla,
a jednoczenie dla samego króla form¹ dawania pociechy i komunikowania swych decyzji. Cokolwiek siê wydarzy, Bóg tak chcia³, a nawet jeli jest to co z³ego, On jeden ma moc przemieniæ to z³o
w dobro, nie ograniczaj¹c siê wy³¹cznie do teraniejszoci, ale daleko
poza ni¹ wykraczaj¹c. To dlatego panowanie Boga jest historyczne
i transcendentne jednoczenie: ukazuje siê w historii, ale równoczenie tê historiê przekracza, gdy¿ odsy³a do rzeczywistoci eschatologicznej. Z ca³ej pe³ni Bóg dzia³a dla tej pe³ni, czyli skutecznie prowadzi swe stworzenie do celu, którym jest On sam. Proba o królestwo
Bo¿e w tym wiecie okazuje siê w swych najg³êbszych warstwach
prob¹ o manifestacjê wiata nadchodz¹cego24.
JzN 1, s. 59.
Tam¿e, s. 120. W innym miejscu papie¿ stwierdza: Jezus nie dostarcza nam takich
³atwych recept. Ustanawia natomiast, jak powiedzielimy, decyduj¹cy o wszystkim priorytet: królestwo Bo¿e równa siê panowaniu Boga, to za znaczy, ¿e Jego wola staje siê kryterium. Wola ta zaprowadza sprawiedliwoæ, polegaj¹c¹ na tym, ¿e Bogu przyznajemy racjê,
w Nim te¿ znajdujemy wzorzec praw panuj¹cych miêdzy ludmi. Hierarchia priorytetów,
któr¹ tu Jezus wprowadza, przypomina nam starotestamentow¹ relacjê o pierwszej modlitwie Salomona po objêciu rz¹dów. Dowiadujemy siê z niej, ¿e Pan najpierw ukaza³ siê w nocy
m³odemu królowi we nie i zaproponowa³ przedstawienie jakiej proby, przyrzekaj¹c mu
jej spe³nienie. Klasyczny motyw snów ludzkoci! O co prosi Salomon? Racz wiêc daæ Twe23

24
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Do takiego rozumienia basileia tou theou Jezus siê odwo³uje, a jednoczenie je przekracza przez w³¹czenie swej Osoby w dynamizm tego
królestwa. Jezus nie jest kim, kto dzia³a od zewn¹trz dla królestwa.
On jest w tym królestwie lub inaczej: w Nim jest zawarte królestwo
Boga. St¹d Ewangelie powtarzaj¹ sformu³owania o bliskoci królestwa, o jego przychodzeniu, o jego obecnoci poród uczniów. Je¿eli
maj¹ one wartoæ semiotyczn¹, to dlatego ¿e sprawiaj¹ to, co oznaczaj¹. Miêdzy orêdziem Jezusa a królestwem Boga nie ma ¿adnego dystansu, lecz istnieje cis³a zale¿noæ i korelacja, której istota wyra¿a
siê w stwierdzeniu: czyny i s³owa Jezusa nale¿¹ ca³kowicie do królestwa Bo¿ego. On sam jest królestwem Bo¿ym.
Ewangelia Jezusa pokazuje pewne cechy królestwa, podkrelaj¹c
zdecydowanie jego charakter paradoksalny. Z jednej strony wskazuje
siê na jego s³aboæ i skromne pocz¹tki w historii, a z drugiej na ogrom
zmian, jaki siê dokona na skutek proklamowania obecnoci tego¿ królestwa. Przyk³ad zaczynu w ciecie mówi sam za siebie. Ju¿ niewielka
iloæ wystarczy, aby zakwasiæ ca³e ciasto. Mo¿e byæ ziarnem, ale z czasem przyniesie obfity owoc. Musi nieustannie zmagaæ siê z przeciwnociami, ale zostanie zachowana na wieki. Przypowieci Jezusa,
w których jest sporo odwo³añ do idei królestwa Bo¿ego pokazuj¹, ¿e
jest ono rzeczywistoci¹ z³o¿on¹ i domaga siê szerokiego opisywania.
Konieczne jest branie pod uwagê wielu wypowiedzi i znaczeñ, nie tak,
¿eby cokolwiek usprawiedliwiaæ, lecz aby w³aciwie odczytywaæ. Ka¿da jednostronnoæ mo¿e  i de facto prowadzi  do wypaczenia i tworzenia czego, co jest dalekie od nauczania Jezusa.
Gwarantem wiernoci i w³aciwego odczytywania orêdzia Ewangelii jest postawienie Jezusa w centrum. Poszukiwanie królestwa Bo¿ego to poszukiwanie Jezusa. Im bardziej cz³owiek poznaje Jezusa, tym
bardziej poznaje królestwo Bo¿e. Mo¿na by sparafrazowaæ w. Hieronima i powiedzieæ, ¿e nieznajomoæ Jezusa jest nieznajomoci¹ królestwa Bo¿ego, przy czym zdanie to mo¿na czytaæ tak¿e odwrotnie, niczego nie trac¹c. Papie¿ wyranie podkrela chrystologiczny aspekt
mu s³udze serce rozumne do s¹dzenia Twego ludu i rozró¿niania dobra od z³a (1 Krl 3,9).
Bóg pochwala go za to, ¿e nie prosi  jak by siê mo¿na by³o spodziewaæ  o bogactwa, majêtnoæ, s³awê ani o mieræ jego nieprzyjació³, lub o d³ugie ¿ycie (zob. 2 Krn 1,11). Prosi go o to,
co naprawdê istotne: o serce skore do nauki, o zdolnoæ rozró¿niania dobra i z³a. Dlatego
Salomon otrzymuje tak¿e te inne rzeczy. W tej probie o przyjcie Twego królestwa (nie
naszego!) Pan chce nas nauczyæ dok³adnie takiej w³anie modlitwy i takiej hierarchii w naszym dzia³aniu. Pierwsz¹ i najbardziej istotn¹ rzecz¹ jest serce skore do nauki  proba, ¿eby
panowa³ Bóg, a nie my. Królestwo Bo¿e przychodzi dziêki sercu podatnemu na pouczenie.
To jest jego droga. I o to ci¹gle musimy prosiæ. Tam¿e, s. 129.
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królestwa Bo¿ego, które rozci¹ga siê na ca³¹ historiê zbawienia. Zapowiedziane realizuje siê w chwili wcielenia i trwa dalej jako rzeczywistoæ in fieri poddana dzia³aniu Ducha wiêtego25.
Trzecia Osoba Trójcy wiêtej dzia³a na cz³owieka, prowadz¹c go do
nawrócenia i pokuty. Proces wewnêtrznej przemiany uwalnia od grzechu, daj¹c poczucie wolnoci i radoci. Dokonuje siê to w przyjêciu
Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jako tego, który jest dowodem najwy¿szej mi³oci Boga wobec ludzkoci. W Chrystusie, jak zauwa¿a Benedykt XVI, Bóg króluje na sposób boski, to znaczy bez uciekania siê
do pomocy w³adzy wieckiej: króluje przez mi³oæ «a¿ do koñca», do
Krzy¿a26. Takie zestawienie wielkoci Boga i ludzkiej ma³oci w osobie i ¿yciu samego Chrystusa t³umaczy paradoksy królestwa Bo¿ego.
Ono mo¿e przyj¹æ to, co s³abe, niczego nie trac¹c ze swej wielkoci;
mo¿e byæ niedostrzegalne, lecz gdy siê oka¿e ods³oni natychmiast
swoj¹ potêgê; mo¿e byæ wartoci¹, dla której porzuca siê wszystko
inne, gdy¿ dobra tego wiata s¹ niczym wobec dobra najwy¿szego, samego Boga. Dowiadczenie Boga przemienia cz³owieka i stopniowo
skutecznie czyni go do niego podobnym. D¹¿yæ do królestwa Bo¿ego
to odczytaæ wezwanie do naladowania Boga: byæ takimi, jakim On
jest, szczególnie za mi³osiernym27. Zbli¿anie do Boga popycha cz³owieka do bliniego, a to czego sam dowiadcza staje siê miar¹ jego
odniesienia do innych: ¯yje moc¹ swej relacji do Boga, moc¹ otrzymanych darów; zawsze bêdzie potrzebowa³ daru dobroci i przebaczenia; to jednak bêdzie mu przypomina³o, ¿e ma siê tym darem dzieliæ
z innymi. £aska, o któr¹ prosi, nie zwalnia go z etosu. Ona go uzdalnia do autentycznie dobrych czynów. Bóg jest mu potrzebny, a poniewa¿ uznaje to, za spraw¹ Bo¿ej dobroci sam staje siê dobry28.
W ten sposób postêpuje stopniowo ca³a przemiana wiata, który
obejmowany jest przez si³ê królestwa Bo¿ego. Przemiana ju¿ siê zaczê³a wraz z przyjciem Chrystusa i nie mo¿e siê zatrzymaæ29. To w³anie On jest Panem tego wiata, Panem nowego królestwa, którego
tronem jest krzy¿. Regnavit a ligno Deus, Bóg króluje z drzewa30.
Papie¿ odnosz¹c do siebie królestwo Bo¿e i Koció³ uznaje je za rzeczywistoci eschatologiczne jednoczenie bliskie i dalekie.
26
JzN 1, s. 62.
27
Judaizm mówi¹c o przymiotach Boga, które cz³owiek mia³ praktykowaæ w swym ¿yciu, wy³¹cza³ z nich prawo zemsty i prawo karania. Tylko Bóg móg³ pomciæ niewinnego
i tylko On by³ prawdziwie sprawiedliwym sêdzi¹.
28
JzN 1, s. 63.
29
Tam¿e, s. 163.
30
Tam¿e, s. 267.
25
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Przyjêcie takiego króla mo¿liwe jest w wierze. Kto nie ma wiary, nie
nale¿y do królestwa Bo¿ego. Wydaje siê, ¿e to wiara jest rodkiem do
uczestniczenia w królowaniu Boga. To za królowanie zosta³o dane
Kocio³owi, który nie mo¿e nie g³osiæ Ewangelii o królestwie Bo¿ym.
Milczenie pozbawi³oby Koció³ jego istoty. Je¿eli bowiem ca³y nale¿y
do Chrystusa, a Chrystus jest eschatologicznym, ju¿ nie tylko zapowiedzianym, ale wype³nionym basielia tou theou31, to Koció³ musi
o tym królestwie przypominaæ, tak¿e za cenê przeladowania przez
jego przeciwników32. Nale¿y trwaæ, pokazuj¹c, ¿e Bóg zawsze i wszêdzie musi byæ bezwzglêdnie pierwszy33.
W ksi¹¿ce Jezus z Nazaretu Benedykta XVI idea królestwa Bo¿ego
sprowadza siê do dwóch istotnych elementów. Najpierw teologicznego: basileia okrela pierwszeñstwo Boga, który nie jest statycznym
obserwatorem areny wiata, ale kim, kto w ten wiat jest zaanga¿owany. Bóg dzia³a, aby spe³niæ swoje zamiary, tzn. doprowadziæ wszystko do siebie. Ta realizacja Bo¿ego planu mo¿liwa jest wy³¹cznie przez
Chrystusa, w którym przysz³o i jest obecne basileia tou theou. Rys
chrystologiczny rozwa¿añ papie¿a jest drugim elementem, choæ jak
siê wydaje wcale nie drugorzêdnym. Wymiar teologiczny i wymiar
chrystologiczny wzajemnie siê przenikaj¹ i uzupe³niaj¹, a choæ mo¿na jest rozró¿niaæ, to nie nale¿y ich w ¿aden sposób rozdzielaæ. Orêdzie o królowaniu Boga jest Ewangeli¹ o Jezusie, Synu Bo¿ym. Wszêdzie za, gdzie jest ona g³oszona, nastaje Galilea, ziemia b³ogos³awiona
i szczêliwa34, w której leczy siê s³aboci i choroby ludzi.
31
32
33
34
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